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ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" 

Петроварадин,  

Прерадовићева 2 

Број: 1007/1-2 

Дана: 16.09.2019. год. 

Интернет страница: хттп://www.vojvodinasume.rs 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 

68/15) и Решења о образовању комисије број 1081 од 14.08.2019.год. у отвореном поступку за 

јавну набавку добара бр. 57: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ 2019.год. (II) (за 

потребе ШГ ''Нови Сад'') Наручиоца ЈП “Војводинашуме“ Петроварадин, ШГ ''Нови Сад'' 

комисија за јавну набавку, у року предвиђеном за подношење понуда, доноси: 

  

ОДЛУКУ 

О ПРВИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Због уочене техничке грешке, мења се Конкурсна документације број 1007/1 од 26.08.2019. у 

отвореном поступку за јавну набавку добара бр. 57: РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СВЕ МАШИНЕ 

2019.год. (II) (за потребе ШГ ''Нови Сад''),  према следећем: 

 

I 

 

1) У тексту конкурсне документације, у поглављу 3, на страни 11, поглавље техничке 

карактеристике, партија бр. 1 Резервни делови за тракторе САМЕ, (САМЕ105;  ИРОН -210), 

позиције: 

- 4.Хладњак воде за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број, треба да стоји: 0.019.0611.4; 

-6.Вентилатор хладњака за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број треба да стоји: 

0.019.6643.4 

-11.Хладњак уља мотора за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број треба да стоји: 

0.007.1239.3 

-1.Ламела квачила за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број треба да стоји: 0.012.7095.3/20 

-33. Позициони сензор Ирон-210, у колони каталошки број треба да стоји: 0.009.2194.4/20 

2) У тексту конкурсне документације, у поглављу 3, на страни 12, поглавље техничке 

карактеристике, партија бр. 2 Резервни делови  за форвардере и харвестере TIMBERJACK JOHN 

DEERE  , позиција: 

20.''0-ринг'', у колони каталошки број, уместо: 

20. "О"-ринг Ф 011929 

сада треба: 

20. "О"-ринг Ф 021146 

 Timberjack 121ОБ, бр.шасије 12100715, бр.мотора:YД80831-У671960 Ц 

3) У тексту конкурсне документације, у поглављу 6.2, на страни 57, поглавље Образац понуде-
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посебни део, партија бр. 1 Резервни делови за тракторе САМЕ, (САМЕ105;  ИРОН -210), 

позиције: 

- 4.Хладњак воде за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број, треба да стоји: 0.019.0611.4; 

-6.Вентилатор хладњака за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број треба да стоји: 

0.019.6643.4 

-11.Хладњак уља мотора за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број треба да стоји: 

0.007.1239.3 

-1.Ламела квачила за САМЕ 105-силвер, у колони каталошки број треба да стоји: 0.012.7095.3/20 

-33. Позициони сензор Ирон-210, у колони каталошки број треба да стоји: 0.009.2194.4/2 

4.) У тексту конкурсне документације, у поглављу 6.2, на страни 60, поглавље Образац понуде-

посебни део, партија бр.2 Резервни делови  за форвардере и харвестере TIMBERJACK JOHN 

DEERE  , позиција: 

20.''0-ринг'', у колони каталошки број, уместо: 

20. "О"-ринг Ф 011929 

сада треба: 

20. "О"-ринг Ф 021146 

 Тимберјацк 121ОБ, бр.шасије 12100715, бр.мотора:YД80831-У671960 Ц 

II 

 

 

Обзиром да се ове измене и допуне конкурсне документације врше у року дужем од 8 (осам) 

дана пре истека рока за подношење понуда, рок за подношење понуда се  не продужава . 

 

У свему осталом, текст Конкурсне документације број 1007/1 од 26.08.2019. год. остаје 

неизмењен. 

Ове измене и допуне Конкурсне документације постају саставни део Конкурсне документације 

1007/1 од 26.08.2019. године и објављују се на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца: www.vojvodinasume.rs. 

 

 

 

 

                                                                                                      Председник Комисије 

                                                                                             Јовица Ракоњац, дипл.инж.шум. 

 

 

 

Доставити: 

- на Порталу јавних набавки; 

- на Интернет страници Наручиоца  

- Архиви. 


